
Συντακτική Εθνοσυνέλευση

H Συντακτική Εθνοσυνέλευση χρειάζεται πρώτα απ’ όλα μια προσωρινή
κυβέρνηση που να έχει αναδειχθεί από τον ίδιο τον λαό. Αυτό μπορεί να γίνει
και μέσα από κοινοβουλευτικές εκλογές, αλλά ο πιο ασφαλής και σύντομος
δρόμος είναι μέσα από μια Γενική Πολιτική Απεργία διαρκείας όπου τα
συντονιστικά αγώνα σε κάθε γειτονιά, πόλη και χωριό θα συντονιστούν για να
ρίξουν, να ανατρέψουν συνολικά το υφιστάμενο πολιτικό καθεστώς.

Τα συντονιστικά οργάνωσης της Γενικής Πολιτικής Απεργίας στην
προσπάθειά τους να την οργανώσουν θα αναδείξουν ένα άτυπο μεν, αλλά
καίριας σημασίας από την άποψη του γενικού συντονισμού λαϊκό κοινοβούλιο,
μια γενική συνέλευση αντιπροσώπων απ’ όλα τα συντονιστικά αγώνα.

Με την ανατροπή αυτό το άτυπο λαϊκό κοινοβούλιο και τα συντονιστικά αγώνα
σχηματίζουν προσωρινή κυβέρνηση από τις δυνάμεις που συμμετείχαν
ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή της Γενικής Πολιτικής Απεργίας.

Η προσωρινή αυτή κυβέρνηση θα διοικεί κανονικά με νομιμοποιητική βάση τις
συνελεύσεις των συντονιστικών και του λαϊκού κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα
προκηρύσσει τις διαδικασίες σύγκλησης Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης. Αυτές
οι διαδικασίες μπορούν να χωριστούν σε τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση της, η οποία μπορεί να διαρκέσει 6 μήνες, θα διεξαχθεί μια
ανοιχτή συζήτηση για το σύνταγμα με όλα τα μέσα, συνελεύσεις, συζητήσεις
στα ΜΜΕ, διαδίκτυο, κοκ. Θα κληρωθεί επίσης μια επιτροπή η οποία θα έχει
σαν αποκλειστικό μέλημα να συλλέξει το σύνολο των προτάσεων που θα
κατατεθούν κατά την διάρκεια της συζήτησης με την υποχρέωση να
μεταβιβαστούν στην Συντακτική Εθνοσυνέλευση.

Στην δεύτερη φάση θα διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές με ενιαίο μέτρο και
ισότιμες εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή εθνοσυμβούλων. Ο αριθμός
των εθνοσυμβούλων θα πρέπει να είναι μεγάλος, 4.000, προκειμένου να
υπάρξει η καλύτερη δυνατή αναλογία εκλογέων και εκπροσώπων για να
παρακολουθούν εκ του συστάδην οι εκλογείς την στάση και τις θέσεις των
εθνοσυμβούλων που εξέλεξαν. Στον κανονισμό της Συντακτικής
Εθνοσυνέλευσης θα περιλαμβάνεται φυσικά η αρχή της ανακλητότητας, αλλά
και η αρχή της υποχρεωτικής λογοδοσίας. Με άλλα λόγια οι εκλογείς θα
μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή των εθνοσύμβουλο που εξέλεξαν
αν αυτός δεν στέκεται όπως απαιτούν οι εντολείς του, αλλά και θα
υποχρεούται σε τακτική λογοδοσία προς αυτούς προκειμένου να τους κρατά
ενήμερους για τις θέσεις και τις απόψεις του στα ζητήματα που ανακύπτουν.
Η διάρκεια της Συντακτική Εθνοσυνέλευσης θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες
ώστε να συζητηθούν και να εξεταστούν όλες οι προτάσεις που έχουν
κατατεθεί από τον λαό.



Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες της με την ψήφιση νέου σχεδίου
Συντάγματος θα προχωρήσουμε στην τρίτη φάση σύμφωνα με την οποία η
Συντακτική Εθνοσυνέλευση θα αυτοδιαλυθεί και το νέο σχέδιο Συντάγματος, ή
πιθανά αμφιλεγόμενα σημεία θα τεθούν σε λαϊκή ψηφοφορία.

Μόλις το νέο Σύνταγμα εγκριθεί, τότε η προσωρινή κυβέρνηση παραιτείται και
προχωρά η χώρα σε εκλογές σύμφωνα με τους νέους συνταγματικούς
κανόνες.
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